
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

 

EDITAL DE CONVITE 
 

Processo nº 05/2018 
 

CONVITE Nº 04/2018 
 

Dotação: R$ 25.000,00 
 

Abertura: 22 de fevereiro de 2018. 
 

Encerramento:  06 de março de 2018 às 10:00 horas 
 

    Convidamos esta empresa ou pessoa física, devidamente 
cadastrada na Prefeitura Municipal de Altair, para participar da Licitação na modalidade 
CONVITE, regida pela Lei Federal 8.666/93, com nova redação dada pela Lei Federal 
8.883/94. 
 
    O envelope contendo a proposta deverá ser entregue na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR, sito à Praça Joaquim Carlos Garcia, 384, até o dia 
06 de março de 2018, às 10:00 horas, quando será aberto, não sendo consideradas as 
propostas em atraso. 
 

I – OBJETO 
    O OBJETO DO PRESENTE Convite de Preços, encontra-se 
descrito a seguir, no Anexo I e Anexo II - Minuta de Contrato, que são partes integrante do 
presente edital. 
 

II – PROPOSTA 
 

1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, endereçado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR, especificando a data, hora do encerramento 
e o número do presente Convite de Preços e seu processo. 
 

2 – A proposta poderá ser datilografada em papel timbrado ou preenchido o Convite 
em anexo, em uma via, sem rasuras ou entrelinhas, com nome completo e assinatura 
da pessoa credenciada, e conter ainda: 
 

3 – O preço deverá ser total e já estar incluso toda incidência de impostos e custos 
diversos. 

 

 Não serão consideradas despesas adicionais em separado. 
 

4 – O preço dos materiais deverão ser expressos em moeda corrente nacional. 
 

     Os valores acima, especificados na data da apresentação 
da proposta, deverão ser líquidos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionaria. 
 
 

III -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1 – Quando a vencedora não cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará 
sujeita às penalidades fixada pela Lei Federal 8.666/93, artigos 89 à 98, com 
redação dada pela Lei Federal nº 8883/94. 

 

IV – JULGAMENTO 
 

1 – As propostas serão, pelo preço dos materiais, através do critério de “menor 
preço”; 

 

2 – Na hipótese de empate de duas ou mais proposta, a adjudicação será procedida 
através de sorteio, conforme artigo 45, parágrafo segundo, da Lei Federal 
8.666/93. 

      



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL se reserva o direito de inspecionar o objeto 

podendo recusá-lo, também de anular ou revogar, ou rejeitar todas as propostas, desde que, 
justificadamente, haja conveniência administrativa para seus serviços e por razões de 
interesse público. 
     A Empresa ou Pessoa Física concorrente, deverá emitir 
declaração expressa de que concorda e sujeita-se a todos os termos do presente Convite de 
Preços. 
 

     Maiores informações, poderão ser obtidas na 
PREFEITURA MUNICIPAL, no horário comercial ou pelo telefone (0XX) 17-3889.1286. 
 

Prefeitura Municipal de Altair – SP, 27 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Dr. Antônio Padron Neto 
Prefeito Municipal 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
 
 

ANEXO I DA CARTA CONVITE Nº 04/2018 
 

                   Aquisição de diversas ÓCULOS, a serem entregues no prazo de 12 (doze) meses, conforme 

pedido feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a saber:- 
 

Unid. Quantidade                        Especificação 

Peças 150 Armação Lay 

 

Pares 30 Lente Cristal 

 

Pares 50 Lente Acrílico 

 

Pares 35 Lente Bifocal 

 

Pares 35 Lente Multifocal 

 
 

 
 
 
 

 DR. ANTONIO PADRON NETO 

                                                                                       Prefeito municipal 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO  
 
 

 

 
                     O MUNICÍPIO DE ALTAIR, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Praça Joaquim Carlos Garcia, nº. 384, centro, inscrita no CNPJ sob nº. 
45.152.782/0001-12, neste ato representada pelo Sr. Prefeito  Municipal,   DR. ANTONIO 
PADRON NETO,   daqui   por diante denominada CONTRATANTE, e a firma 
................................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................, com sede na 
Rua............................................, nº ................, neste ato representada pelo Sr.............................., 
portador do RG. nº. ........................-SSP/SP e CPF/MF.nº......................, domiciliado na Rua 
................., nº ....................., daqui por diante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 
acertado o presente contrato, conforme cláusulas abaixo:  
 
CLÁUSULA 1ª. - DO OBJETO 
 

                                                O OBJETO DO PRESENTE Convite de Preços, encontra-
se descrito a seguir, no Anexo I e Anexo II - Minuta de Contrato, que são partes integrante 
do presente edital. 
 
CLÁUSULA 2ª. - DO PREÇO 
 

                                                   O preço proposto pela CONTRATADA e aceito pelo 
CONTRATANTE, é de R$ ......................... (............................................................................).  
 

CLÁUSULA 3ª. - CONVITE 
 

                                   A presente contratação faz-se através da Carta Convite nº 04/2018, 
e será regida pelas regras fixadas pela Lei  8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 

CLÁUSULA 4ª. - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
I  -    Pelos materiais licitados, o contratado receberá o valor total correspondente a R$ 
.......................... ( ................................ ), após entrega dos materiais, conforme pedido feito pela 
Secretaria de Assistência social, enquanto durar a execução da presente carta-contrato. 
 
CLÁUSULA 5ª. - DO REAJUSTE 
 

O preço proposto pela CONTRATADA será fixo e irreajustável. 
 

 
CLÁUSULA 6ª. - DOS PRAZOS 
 

                                Os serviços contratados deverão ser executados no prazo de 12 meses, a 
contar da assinatura da presente contrato, podendo ser prorrogado por igual período, havendo 
necessidade. 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
 
 
 

CLÁUSULA 7ª. - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

I  -  As despesas decorrentes desta  contrato, correrão à conta de dotações próprias constantes 
no orçamento vigente, a saber:  
 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL   
02.07 – ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 
02.07.01 – Fundo Municipal de assistência Social 
3390.30 – Materiais de Consumo 
 

CLÁUSULA 8ª. – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 

8.1 - DA CONTRATADA 
 

                8.1.1 - Responsabilizar-se única e exclusivamente pelos encargos previdenciários, 
tributários, trabalhistas, fiscais, sociais, securitários e comerciais que venham a incidir sobre os 
serviços contratados, decorrentes deste Contrato. 
 

                 8.1.2  -  Responsabilizar-se   por   danos  causados  diretamente  à CONTRATANTE, 
ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em que verificarem-se falhas na execução, sendo que a 
fiscalização designada pela CONTRATANTE não diminui ou exclui esta responsabilidade. 
 

                  8.1.3 -  Executar  eventuais serviços não constantes do Contrato, porém inerentes ao 
todo, sempre com prévia aprovação do órgão competente. 

 

                 8.1.4  - Atender as solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário com 
presteza, atenção e zelo. 
 

8.2  -   DA CONTRATANTE 
 

                  8.2.1   -  Direito  de rejeitar qualquer serviço se não executado de acordo com as 
normas estabelecidas. 
                  8.2.2 -  Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou 
reparação a terceiros, em razão da execução dos serviços, objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA 9ª. - DAS ALTERAÇÕES 
 

                   As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite de 25% ( vinte e cinco 
por cento ), nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA 10. - DA RESCISÃO 
 
                    A  rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos artigos 77 à 80, da 
Lei nº. 8.666/93, e no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato. 
 

CLÁUSULA 11. - DAS PENALIDADES 
 

                                       O descumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato importará na 
aplicação de uma multa de 20% ( vinte por cento ) sobre o valor contratual à CONTRATADA, 
quando infringir ou deixar de cumprir quaisquer das Cláusulas Contratuais. 
 

CLÁUSULA 12. - DO FÓRUM 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
                                         
 
 
 

Fica eleito o Fórum da Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, com 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
                                        E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 
instrumento Público, em 03 (três) vias de igual teor e forma, e que depois de lido, vai devidamente 
assinado pelas partes e pelas testemunhas a tudo presentes. 

 
                                         Prefeitura Municipal de Altair/SP,......... de ........................ de 2018. 

 

 

 

 

   DR. ANTONIO PADRON NETO                               ............................................................. 

                     P/ Prefeitura                                                                       Contratado 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

___________________________________ 

RG: 

 

 

____________________________________ 

RG:



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
 


	EDITAL DE CONVITE
	Processo nº 05/2018
	I – OBJETO
	II – PROPOSTA
	III -  CONSIDERAÇÕES GERAIS
	IV – JULGAMENTO
	Prefeito municipal

	ANEXO II
	MINUTA DE CONTRATO
	P/ Prefeitura                                                                       Contratado



